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مادة ( )1الشكل القانونى:
تم إعتماد تأسيس وحدة ضمان الجودة بكلية التجارة من مكزنض ضنمان الجنودة بالجام نة وت امن
زوحدة مستقلة تتبع عميد الكلية إداريا وتتبع مكزض ضمان الجودة واإلعتماد بجام ة أسوان فنيا.
مادة ( )2رؤية و رسالة الوحدة:
الرؤية:
الوصول بكلية التجارة بجام ة أسوان إلى تطبيق الم اييك الوطنية للجودة
الرسالة
تف ي نظام داخلى الدارة الجودة لمتاب ة وتقييم األداء فى جميع قطاعات زلية التجارة بجام ة
أسوان.
مادة ( )3أهداف الوحدة:
 -1تمكي الكلية م تحقيق رسالتها وغاياتها االستيكاتيجية
 -2اقتكاح السياسات و االليات التى تدعم تحقيق م اييك الجودة
 -3متاب ة و تقييم تطبيق السياسات و االليات التى تدعم تحقيق م اييك الجودة
 -4تطبيق الم اييك القومية لالعتماد وضمان الجودة فى الت ليم ال الى
 -5اقتكاح استحداث وحدات تدعم متاب ة تطبيق م اييك الجودة
 -6وضع النظم و الم اييك و النماذج المستخدمة لتقويم االداء
 -7تقديم الدعم الفنى ألقسام و ادارات الكلية لمساعدتها على تطبيق م اييك الجودة
 -8توصيف و توثيق األداء ألنشطة الكلية الت ليمية و البحثية و الخدمية
 -9نشك ثقافة الجودة بي أفكاد مجتمع الكلية
 -10تف ي المشارزة الطالبية فى تطبيق م اييك الجودة
 -11إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لك مقومات المؤسسة الت ليمية
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مادة ( :)4مهام وحدة ضمان الجودة بالكلية:
 .1وضع رؤية ورسالة الوحدة ،أهدافها اإلستكاتيجية والخطط التنفيذية وتوثيقها م مجلس
الكلية.
 .2وضع الهيك التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقه م مجلس الكلية.
 .3تف ي نظام ضمان الجودة الداخلي بالكلية ليشم األنشطة األزاديمية والغيك أزاديمية
وتوثيقه بمجلس الكلية.
 .4وضع آليات لتف ي المكاج ة الداخلية لألنشطة األزاديمية والغيك أزاديمية بالكلية مع
التنسيق مع األقسام المختلفة وتوثيقها بمجلس الكلية.
 .5دعم ومتاب ة إدارة الكلية في وضع رؤية و رسالة الكلية ،غاياتها وأهدافها اإلستكاتيجية
ونشكها بالكلية على نطاق واسع.
 .6تقديم ورش عم بناءا على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس للت كيف
بصياغة و تطبيق متطلبات الجودة مث توصيف و تقكيك البكامج و المقكرات و استخدام
النظم الحديثة فى الت ليم و التقييم وغيكها.
 .7التأزد م أن المخكجات الت ليمية تحقق رسالة الكلية و بالتالي تحقق رسالة الجام ة
وأهدافها اإلستكاتيجية مع االلتضام بالنماذج المطلوبة والتوقيت الضمني المحدد لها.
 .8متاب ة ومكاج ة التقاريكالسنوية للتقييم الذاتي للكلية والتضامها بالنماذج المطلوبة
والتوقيت الضمني المحدد لها.
 .9وضع آلية لتف ي المشارزة الطالبية (طالب مكحلة البكالوريوس وطالب الدراسات
ال ليا) فى أنشطة الوحدة.
 .10وضع خطة عم لنشك ثقافة الجودة على مستوى الطالب و أعضاء هيئة التدريس و
اإلداريي .
 .11دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريي و وضع خطط تدريبيه
مع المتخصصي م داخ أو خارج الكلية و الجام ة لتنمية قدراتهم.
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 .12متاب ة تكشيح المقيم الخارجي للبكامج الدراسية ومكاج ة تقاريكه و تقييم مدى
ان كاس ذلك على ال ملية الت ليمية.
 .13متاب ة مشكوعات ضمان الجودة بالكلية.
.14

مناقشة قضايا الجودة فى مجلس الكلية و اللجان الكئيسية ومجالس األقسام.

.15

توطيد ال القة مع مكزض ضمان الجودة بالجام ة.

.16

تقديم تقكيك سنوى ع نشاط الوحدة لمكزض ضمان الجودة بجام ة أسوان.

مادة( )5تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة:
يوضح الشك التالي الهيك التنظيمي لوحدة ضمان الجودة بالكلية ،ويتم تشكي مجلس إدارة
الوحدة وزذا أعضاء اللجان التنفيذية م األعضاء المتميضي م هيئة التدريس والهيئة الم اونة
واإلداريي سنويا ويتم عكض التشكي على مجلس الكلية لإلعتماد بناء على إقتكاح مديك الوحدة.
زما يتم ت يي عام للوحدة بصفة دائمة .و يحق لمديك الوحدة أختيار أسماء أخكى لضمها لل م
بالوحدة وعكضها على مجلس الكلية إلقكارها وفقا لمتطلبات ال م بالوحدة.
تشكيل مجلس االدارة:
*رئيس مجلس االداره (عميد الكلية )
* وزي الكلية لشئون الدراسات ال ليا
* وزي الكلية لشئون الت ليم و الطالب
* وزي الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
*مديك وحدة ضمان الجودة
*نائب مديك وحدة ضمان الجودة
*  4م أعضاء هيئة التدريس
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الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة بكلية التجارة

عميد الكلية

مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
واالعتماد

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

المجلس التنفيذي للوحدة

أمانة الوحدة للشئون اإلدارية والمالية

اللجان الفنية إلدارة وحدة ضمان الجودة

لجنة
المراجعة
الداخلية

لجنة
التدريب
ونشر ثقافة
الجودة

لجنة
منسقي
الجودة
داخل
األقسام

لجان
متابعة
المعايير
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إعداد لجنة
اإلستبيانات
والتغذية
الراجعة

لجنة
المشاركة
الطالبية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التجارة

اللجان التنفيذية الداعمة:
* لجنة المكاج ة الداخلية
* لجنة منسقي الجودة داخ األقسام
* لجان متاب ة الم اييك
* لجنة التدريب ونشك ثقافة الجودة
* لجنة إعداد اإلستبيانات و التغذية الكاج ة
* لجنة المشارزة الطالبية
االداريين:
* السككتارية
* تقنية الم لومات
مادة( )6إختصاصات مجلس إدارة الوحدة:
*إرساء وإعتماد النظام الداخلي لل م بالوحدة وتحديد االختصاصات والتوصيف الوظيفي.
*إعتماد تشكي اللجان الخاصة بتنفيذ مهام الجودة.
* م اونة مديك الوحدة في إنجاز مهامه وتذلي الص اب التي تواجه فى تطبيق نظم ضمان الجودة
بالكلية.
* إعتماد التقاريك النهائية للدراسة الذاتية والتقكيك السنوي للكلية وخطط ال م للتطويك تمهيدا
لل كض على مجلس الكلية .
*إعتماد التقاريك الدورية ع سيك ال م بالوحدة.
*إعتماد ال قود واالتفاقات التي تبكمها الوحدة مع الغيك.
*إعتماد اللوائح المالية واإلدارية للوحدة.
*النظك في الموضوعات األخكي المت لقة بضمان الجودة التي ي كضها مديك الوحدة علي
المجلس.
*إعتماد الخطة السنوية للوحدة.
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مادة( )7إختصاصات رئيس مجلس اإلدارة:
*دعوة أعضاء مجلس االدارة لحضور االجتماعات.
*متاب ة تنفيذ قكارات مجلس اإلدارة.
*عكض الموضوعات علي مجلس االدارة.
*إختيار مديك وحدة ضمان الجودة (إختيار مبدئي لحي موافقة مجلس الكلية)
*إعتماد بنود الصكف م الميضانية.
*إعتماد األجور و المكافأت لل املي بالوحدة بناءا علي إقتكاح مديك الوحدة.
مادة( )8إختصاصات مدير وحدة ضمان الجودة:
*يح مح رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة غيابه.
* تمثي وحدة ضمان الجودة في زافة النواحي المت لقة بقضايا الجودة م خالل مشارزته في
مجلس الكلية واللجان الكئيسية بالكلية ،وز ما يت لق بقضايا الجودة خارج الكلية (الجام ة-
الجهات الخارجية المماثلة).
* التنسيق بي إدارة الكلية و االقسام المختلفة فيما يت لق بموضوعات الجودة بالكلية.
* تكشننيح أعضنناء الوحنندة م ن هيئننة التنندريس و االداري ن بننناءا علنني خبننكاتهم فنني هننذا المجننال
وعكضها علي رئيس مجلس االدارة للموافقة.
*تحديد مهام االداريي بالوحدة.
*االجتماعات الدورية بفكيق ال م ومنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية ومكاج ة التقاريك
المقدمة.
*اإلشكاف فنيا وإداريا علي ال املي بوحدة ضمان الجودة.
*متاب ة أداء ال م بالوحدة وإتخاذ اإلجكاءات الالزمة النتظامه وإنضباطه.
*إقتكاح صكف الحوافض والمكافأت لل املي بالوحدة ورف ها ل ميد الكلية.
*إعداد تقاريك ع إنجازات الوحدة العتمادها م مجلس الكلية.
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مادة ( )9إختصاصات نائب مدير الوحدة:
*القيام بأعمال مديك الوحدة في حالة غيابه.
*تمثي الوحدة في المجالس الكسمية في حالة غياب مديك الوحدة.
* م اونة مديك الوحدة في زافة مهامة.
*اإلشتكاك في وضع مقتكح الخطة السنوية للوحدة ومكاج تها مع مديك الوحدة.
* المشارزة في إشكاف ومتاب ة التنفيذ طبقا للخطط الضمنية المحددة لذلك .
* تسهي مهام رؤساء وأعضاء اللجان في جمع البيانات والوثائق.
*متاب ة سيك ال م بالوحدة والملفات الخاصة بها.
*إعداد التقاريك الفنية وتقديمها لمديك الوحدة.
*مكاج ة التقكيك السنوي المقدم م اللجان المختصة وإعداد الشك النهائي له ومكاج ته مع
مديك الوحدة قب عكضه علي مجلس الكلية لمناقشتة و إعتماده.
*إعداد موجض م التقكيك السنوي ونشكه علي الموقع االلكتكوني للكلية وفي صورة مطبوعات.
مادة ( )10إختصاصات لجنة المراجعة الداخلية:
تتكون اللجنة م أرب ة أعضاء يختص ز عضو منها بمتاب ة دورية لقسم م االقسام ال لمية
األرب ة ،ويقوم ز عضو باستيفاء قائمة مكاج ة ( )check listمع القسم الم نى م دة طبقا
للمتطلبات والوثائق المطلوبة م االقسام
.يجب ان تتوافر فية الشروط االتيه:
* أن يكون عضو بوحدة ضمان الجودة م أعضاء هيئة التدريس (أستاذ ،أستاذ مساعد،
مدرس).
* لديه دراية وم كفة بمنظومة ضمان الجودة والتطويك بالت ليم ال الي.
*يتم تكشيحه م قب مديك الوحدة و بموافقة مجلس إدارة الوحدة.
*يتميض بشخصية تت ام بكياسة وتفهم مع رئيس مجلس القسم وأعضاء هيئة التدريس بالقسم
الم نى.
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الواجبات واالختصصات الوظيفية:
* تتم المكاج ة الداخلية لالقسام بصفة دورية بناء على اتفاق مسبق بي رئيس مجلس القسم
وعضو لجنة المكاج ة يتم فيه االتفاق على تحديد الموعد المناسب.
* يتم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفتكة زافية ع ما سيتم استيفاءه م الوثائق فى صورة
قائمة مكاج ة محدد بها جميع النقاط المكاد استيفائها قب موعد زيارة المكاج ة الداخلية
* تقديم تقكيك ع ما تم استيفائه والذي لم يتم وتسلم نسخة م التقكيك الي رئيس مجلس القسم
ال لمي ونسخة لوحدة ضمان الجودة .
*يتابع عضو اللجنة القسم الم ني في فتكة زمنية محددة ومتفق عليها الستيفاء ز ما هو مطلوب
م القسم .
* عكض واعتماد نتائج المكاج ات ومتاب ة تنفيذ اإلجكاءات التصحيحية فى مجلس إدارة
الوحدة.
* يتم المكاج ة الداخية ز ثالث شهور.
مادة( )11منسقو ضمان الجوده باالقسام:
يقوم رئيس مجلس القسم الم ني بتكشيح منسقو ضمان الجودة (عدد المكشحي حسب حاجة
ال م باالقسام) م ذات التخصص لمدة عام قابلة للتجديد ل ام أخك و يوثق التكشيح بموافقة
مجلس القسم.
يجب ان تتوافر فية الشروط االتيه:
*أن يكون عضو هيئة تدريس أو هيئة م اونة بالقسم الم ني.
*يتم تكشيحه م قب رئيس مجلس القسم و بموافقة المجلس (بقكار موثق).
*أن يكون قد إجتاز أو على إست داد لحضور دورات تدريبية لضمان الجودة والتطويك بالت ليم
ال الي.
*يتميض بشخصية تت ام بكياسة وتفهم مع إدارة الكلية  ،و أعضاء هيئة التدريس ،الطالب
،الموظفي  ،وال املي علي زافة المستويات في المؤسسة.
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الواجبات واالختصصات الوظيفية:
*هو حلقة االتصال ما بي القسم الم ني ووحدة ضمان الجودة بالكلية.
*يشارك في جميع االنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية.
*يتابع ويكاجع توصيف وتقكيك المقكرات والبكامج لمكحلتي البكالكيوس والدراسات ال ليا
بالقسم الم نى ويسلمها لوحدة ضمان الجودة بالكلية.
*ي د مصفوفة المقكرات ومصفوفة نواتج الت لم المستهدفة للمقكر.
*يشارك في مكاج ة التقكيك السنوي بالقسم .
*يتابع نشك ثقافة الجودة بالقسم وفقا لخطة ال م التي تقكها وحدة ضمان الجودة.
*يقوم بتوعية أعضاء القسم بخطط وسياسات الكلية في مجال ضمان الجودة.
*يتابع ويكاجع خطة ال م الخاصة باالحتياجات التدريبية بالقسم الم ني.
*المشارزة في المؤتمكات ،الندوات ،وورش ال م والدورات التدريبية في مجال ضمان الجودة
و التطويك في الت ليم ال الي .

مادة ( )12إختصاصات لجان متابعة المعايير:
 الت كف الدقيق على م اييك االعتماد ومؤشكاتها وخصائصها والمخكجات المطلوبة والم دةم قب الهيئة القومية لضمان جودة الت ليم واالعتماد.
 دراسة مدى توافق مخكجات الكلية ووثائقها مع متطلبات جهة االعتماد. تجميع ومكاج ة البيانات الخاصة بإعداد التقاريك السنوية والدراسة الذاتية للكلية. إعداد المكفقات والوثائق الداعمة للتقاريك السنوية والدراسة الذاتية للكلية. -مكاج ة ملف االعتماد بصفة دورية وتحديث الوثائق الداعمة.
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مادة ( )13إختصاصات لجنة التدريب ونشر ثقافة الجودة:
 نشك ثقافة الجودة وأهمية التدريب والتأهي المستمك فى مجتمع الكلية. تحديد االحتياجات التدريبية للفئات المختلفة بالكلية م قيادات أزاديمية وأعضاء هيئة تدريسوإداريي وطالب فى مجال نظم ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد.
 إعداد الخطط التدريبية السنوية المبنية على االحتياجات التدريبية بحيث تشم على بكامجتدريبية وورش عم ومؤتمكات وندوات ونشكات موجهة إلى جميع الفئات.
 ال م على االستفادة التامة م البكامج التدريبية المتاحة م قب الجام ة. إتاحة التدريب المناسب لك فئة على حده. تف ي ومتاب ة تنفيذ الخطط التدريبية. تقويم أداء البكامج التدريبية م خالل إعداد النماذج الالزمة للتغذية الكاج ة و تحليلهااحصائيا.
 تقديم التقاريك الدورية والسنوية ع البكامج التدريبية.مادة ( )14إختصاصات لجنة إعداد اإلستبيانات و التغذية الراجعة:
 إعداد دراسة لالستبيانات المطلوبة بناء علي احتياجات الكلية . تصميم ال ديد م اإلستبيانات بناء علي االحتياجات وتوزي ها علي الفئات المستهدفةوم امثلة ذلك:
 استبيانات دورية لتقويم المقكرات الدراسية و االمتحانات
 استبيانات لتقويم أداء إدارات الكلية
 استبيانات لقياس الكضا الوظيفي إلعضاء هيئة التدريس و اإلداريي
 استبيانات لقياس رضاء أعضاء هيئة التدريس و اإلداريي ع نمط القيادة.
 تحلي نتائج االستبيانات وزتابة التقاريك الخاصة بك استبيان. عكض النتائج على إدارة الكلية ب د زتابة التوصيات باقتكاحات و حلول للتحسي . -تحديث االستبيانات بناء على النتائج المتوص إليها.
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 متاب ة اإلجكاءات التصحيحية. تقديم تقاريك دورية ربع سنوية و اعتمادها م مجلس الكلية. إعداد خطة ال م السنوية.مادة ( )15إختصاصات لجنة المشاركة الطالبية:
يتم إختيارطالب ممثلى لجميع الفكق الدراسية بالكلية بحيث ال يق ال دد الممث لك فكقة ع
 5طالب باالضافة إلى طالب الدراسات ال ليا.
و يتم منح شهادات تقديك لهم نظيك م اونتهم في أنشطة الجودة.
مواصفات الطالب:
* الطالب المواظبي على حضور المحاضكات بانتظام.
* الطالب المشهود لهم بحس ال القة مع زمالئهم.
* الطالب المتميضي بالنشاط والمبادرة في إنجاز األعمال.
مهام الطالب:
*نشك ثقافة الجودة بي زمالئهم.
* توزيع االستبيانات الخاصة بتقييم المحاضك فى اخك محاضكة لك عضو هيئة تدريس.
* توزيع االستبيانات الخاصة بتقييم المقكر أو البكنامج.
* توزيع االستبيانات الخاصة بتقييم مدى زفاءة التدريبات ال ملية و االزلينيكية.
* متاب ة تف ي إجكاءات مكافحة ال دوى بال يادات.
مادة ( )16االداريين:
بند  :1إختصاصات السكرتارية
*أعمال الصادر والوارد بالوحدة .
*أعمال الحفظ والتنظيم للملفات.
*استخدام البكيد االزتكونى وإرسال الفازس.
*إجكاء االتصاالت الخاصة باتمام مهام ال م المطلوبة بالوحدة.
*أعمال الحاسب اآللي الكوتينية الخاصة بالوحدة .
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بند  :2إختصاصات لجنة التقنية والمعلومات:
 تفكيغ وتحلي االستبيانات ووض ها في صور رسم بياني ارشفة ز ملفات ووثائق م اييك الجودة في صورة الكتكونية. إنشاء قاعدة بيانات لك االنشطة الت ليمية والبحثية واالدارية والخدمات المجتم ية بالكلية. تخصيص جضء بالموقع إلكتكونى للكلية لوحدة ضمان الجودة. تحديث جضء الموقع الخاص بوحدة ضمان الجودة بصورة دورية وتغذيتة بك ما هو جديد.مادة ( ) 17تنظيم العمل داخل الوحدة:
بند 1يدعو مديك الوحدة السادة رؤساء وأعضاء اللجان لإلجتماع لمناقشة االمور الخاصة بضمان
الجودة بالكلية.
بند 2عند تغيب أحد رؤساء أو أعضاء اللجان ع حضور ثالث إجتماعات متتالية للوحدة دون
إعتذار مكتوب ،ي تبك ذلك تخليا منه ع المهام الموزلة إليه.
بند  3علي جميع أعضاء الوحدة تقديم تقكيك شهكي عما قاموا بإنجازه م مهام خالل هذا الشهك
وإذا ت ثك إتمام ب ض المهام او زلها تذزك أسباب هذا الت ثك مع وجوب إبالغ رؤساء اللجان
ومديك الوحدة بأي عقبات فور ظهورها حتي يتسني مناقشتها وإتخاذ ما يلضم للت ام م ها.
بند  4يتم إخطار مديك الوحدة رسميا م قب رؤساء اللجان واألعضاء ع أي سفك لمدة تضيد
ع اسبوع خارج البالد قب السفك باسبوع علي األق .
بند  5علي جميع أعضاء لجان الوحدة اإلتصال المستمك بينهم وبي رؤساء لجانهم لتسلم المهام
وتسليم النتائج في الموعد المقكر لها وإذا حدث عكس ذلك يبلغ رؤساء اللجان مديك الوحدة زتابة.
بند  6يحص السادة رؤساء اللجان وجميع أعضاء وحدة ضمان الجودة عند الطلب على إفادة م
ال وحدة بالكلية ع الفتكة التي أمضوها في ال م ونوعية ال م بالوحدة إلرفاقها بالسيكة الذاتية
الخاصة بهم.
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بند  7إذا رغب أحد م رؤساء اللجان أو األعضاء اإلعتذار ع أحد أو ب ض أو ز المهام
الموزلة إليه أن يتقدم بطلب لكئيس مجلس إدارة الوحدة قب مكور ثلث المدة المقكرة إلتمام
المهمة أو المهام حتي يمك إعادة توزي ها وأن يكفق بطلبه المبكرات الداعية إلي ذلك.
بند  8علي مديك الوحدة أن يقدم الدعم وال ون لك رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حس
سيك ال م و أن ي م علي تذلي الص وبات وأسباب الت ثك في المهام قدر إمكانه وحسب
المتوفك لديه م اإلمكانات وم خالل الت اون مع إدارة الكلية ممثلة في عميدها.
بند  :9تقوم الوحدة بتصميم دفاتك خاصة بأعمال الصادر والوارد والمتاب ة.

مادة ( :)18مكافآة العاملين بالوحدة:
يحص السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة وم اونيهم مم ساهموا في أنشطة الجودة علي
مكافأة ع المهام التي أنجضوها او شارزوا في إنجازها بنجاح تقدر طبقا لقكار مجلس الكلية
ماده( :)20يطبق فيما لم يكد في شأنة نص خاص بهذه الالئحة القواعد الوادرة بقانون تنظيم
الجام ات والئحتة التنفيذية رقم 49لسنة 1972
مادة ( :)21تسكي أحكام هذه الالئحة م تاريخ الموافقة عليها وإعتمادها بمجلس الكلية.
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